
අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

1 ඩබ්.ජී.එස.්පී. රණසිංහ 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. 11 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, දිඹුලාගල

දිසා වන නිලධාරී 

කාර්යාලය, 

ස ොස ොන්නරුව

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ වලදී ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු වී ඇත)

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් දිඹුලාගල, ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී  අභියාචකට 

ස ොස ොන්නරුව නගරසේ පිහිටි 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයක් 

සවත  ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

2 බී. එේ. රණතිංග මිය රා.ක.ස.සසේ. 1 ප්රාසේශිය සේකම් 

කාර්යාලය, ඇේපිටිය

ප්රාසේශිය සේකම් 

කාර්යාලය, 

කරන්සෙණිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

3 සේ.සී. විොනගම මිය රා.ක.ස.සසේ. 1 දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය, මාතර

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, අකුරැස්ස

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

4 එස.්සී. සසේධීර මිය රා.ක.ස.සසේ. 111 විදුලිබල හා 

පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාතාිංශය

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු 

සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ විදුලිබල 

හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාතාිංශය  සවත අනුප්රාප්තිකයකු 

ලබා දී අභියාචක ඉේලීම් කර ඇති 

සසේවා ස්ථාන වලින් පුරප් ාඩු  වතින 

සසේවා ස්ථානයකට  අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

5 ඩබ්.එස.්එස.් 

ගුණරේන මයා

රා.ක.ස.සසේ. 1 ප්රාසේශිය සේකම් 

කාර්යාලය, 

ඇහැළියසගොඩ

සබරගමුව   ාේ 

නිසයෝජ සර්සේයර් 

ජනරාේ කාර්යාලය, 

රේනපුර

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලිංගු කිරීම

6 පී.එේ.එන්. ආනන්ෙ 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. 1 ශ්රී ලිංකා විභාග 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

වන  සිංරක්ෂණ 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

      ඒකාබද්ධ ස ේවාවන්හි නිලධරයන්සේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 

අභියාචනා - 2018

රාජ්ය කළමනාකරණ  හකාර ස ේවය



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

7 එච්.ටී.ජී. සිංජීවනී මිය රා.ක.ස.සසේ. 1 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, තිංගේල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

අඟුණසකො  ැලැස්ස

ඉදිරිසේ දී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවා ගැනීම්වලින් 

අගුණසකො  ැලැස්ස ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය සවත නිලධාරියකු ලබා දී 

ස්ථාන මාරු චක්රය  ක්රියාේමක කිරීම 

සහ අභියාචක සවත ලබා දී ඇති ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කිරීම.

8 ජී.ජී.එන්.එස.් 

රාජ ක්ෂ මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 02

මැෙ සකො ඹ දිස්ත්රික් 

කම්කරු කාර්යාලය    

සකො ඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

9 එච්.ඒ.එස.් හපුගල මිය රා.ක.ස.සසේ. 111 සවර  සිංරක්ෂණ හා 

සවර  සම් ේ 

ක මනාකරණ 

සෙ ාර්තසම්න්තව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් සවර  සිංරක්ෂණ හා 

සවර  සම් ේ ක මනාකරණ 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී  මීරිගම 

ප්රාසේශීය සේකම් කාර්යාලසේ  වතින 

පුරප් ාඩුව සඳහා අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

10 ජී.එේ. කිේසරි මයා රා.ක.ස.සසේ. 11 සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 02

ශ්රී ලිංකා මිනින්සෙෝරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

11 ඩී.ආර්. සසේනාලි මිය රා.ක.ස.සසේ. 11 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

සකොස ොන්නාව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම් වලින් සකොස ොන්නාව ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකසයකු ලබා දී, අභියාචක 

ඉේලුම් කර ඇති සසේවා ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයක් 

සවත  අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

12 ආර්. ෙනූෂා සමය රා.ක.ස.සසේ. 111 කාර්මික විොලය 

වවුනියාව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම් වලින් වවුනියාව, කාර්මික 

විොලය සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී, 

අභියාචක ඉේලුම් කර ඇති සසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින සසේවා 

ස්ථානයක් සවත  අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

13 පී.ආර්. වීරතිංග මයා රා.ක.ස.සසේ. 111 ආරක්ෂක 

අමාතාිංශය, සකො ඹ 

- 03

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම් වලින්  ආරක්ෂක අමාතාිංශය 

සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී, ගාේල 

දිස්ත්රික්කසේ කාර්යාල සමූහ 1 හි 

 වතින කාර්යාල අතරින් පුරප් ාඩු 

 වතින කාර්යාලයක් සවත   

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

14 එස.්එම්.ඩී. 

රාසේන්ද්රන් මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 02

ශ්රී ලිංකා මිනින්සෙෝරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

15 එන්.එච්.ඩී.පී. 

ගුණරේන මයා

රා.ක.ස.සසේ. 111 ශ්රී රාහුල මධ මහා 

විොලය, අලේව

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, අලේව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

16 ඩී.ටී.ජයලේ මිය රා.ක.ස.සසේ. 1 විගණන උ  

කාර්යාලය,  කළුතර

දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය, කළුතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

17 ඒ.එම්.යු. ගුණවර්ධන 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 සජෂ්ඨ නිසයෝජ 

ස ොලිස ්ති කාර්යාලය 

- වයඹ   ාත,  

කුරුණෑගල

දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, කුරුණෑගල

ඉදිරිසේ දී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවා ගැනීම්වලින් කුරුණෑගල දිස්ත්රික් 

කම්කරු කාර්යාලය සවත නිලධාරියකු 

ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය  ක්රියාේමක 

කිරීම සහ අභියාචකසේ ස්ථාන මාරුවීම 

අවලිංගු කිරීම.

18 එස.්එම්.සී.එන්. 

සමරනායක මයා

රා.ක.ස.සසේ. II මහානාම විොලය, 

සකො ඹ - 03

කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

19 ඊ.බී.එම්.ආර්. 

ඒකනායක මිය

රා.ක.ස.සසේ. I ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ 

කිරීසම් කාර්යාලය, 

ගම්ස ොල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, සෙොළුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

20 එච්.ජී.ඩී.ඒ. චන්ද්රානි 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය , 

අගුණසකො  ැලැස්ස

වෘේතීය පුහුණු 

ආයතනය, සත ඹුයාය

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක කිරීම 

සහ ඉන්  සුව ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් 

නිර්සේශ කර ඇති  රිදි, වාර්ෂික 

සනොවන සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

සහනයක් සැලසීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

21 ඩී.එම්. පුිංචිකුමාරිහාමි 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය , උඩුදුම්බර

වාරිමාර්ග අධක්ෂක 

කාර්යාලය, 

කුණ්ඩසාසේ

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් උඩුදුම්බර, ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

සතේසෙණිය  නගරයට ආසන්නව පිහිටි 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයක් 

සවත   ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

22 ඩබ්.එම්.එන්.සක්. 

විසේසකෝන් මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 ප්රසේශීය පුරාවිො 

කාර්යාලය , මහනුවර

මධම   ාේ 

නිසයෝජ සර්සේයර් 

ජනරාේ කාර්යාලය, 

ගන්සනෝරුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

23 පී.ඩී.අයි. රේනායක 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 විශාඛා විොලය, 

සකො ඹ 5

ඉඩම් සකොමසාරිස් 

ජනරාේ 

සෙ ාර්තසම්න්තව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

24 ඩබ්.එන්.ජී. 

වර්ණකුලසූරිය මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 මලියසේව බාලිකා 

විොලය , කුරුණෑගල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, වීරඹුසගෙර

ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්මක වන දිනය 

2018.07.02 දින දක්වා දීර්ඝ කිරීම,  

ඉන්පසුව, අභියාචකට කුරුණෑගල 

නගරයේ පිහිටි  පුරප්පාඩු පවතින යසේවා 

ස්ථානයක් යවත ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා 

දීම සහ  ඉදිරියේ දී සිදු කිරීමට නියමිත 

නව බඳවා ගැනීම්වලින් වීරඹුයගදර 

ප්රායේශීය යේකම් කාර්යාලය යවත 

නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක කිරීම.

25 ඩබ්.අයි.එස.් 

වික්රමසිංහ මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 නිසයෝජ ඉඩම් 

සකොමසාරිස් 

කාර්යාලය, 

ස ොසලොන්නරුව

දිස්ත්රික් ක්රමසම් ාෙන 

අිංශය, ගම් හ

ඉදිරිසේ දී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවා ගැනීම්වලින් ගම් හ, දිස්ත්රික් ක්රම 

සම් ාෙන අිංශය සවත නිලධරයකු ලබා 

දී ස්ථාන මාරු චක්රය  ක්රියාේමක කිරීම 

සහ අභියාචකට අලේව ප්රසේශීය 

සේකම් කාර්යාලසේ  වතින 

පුරප් ාඩුව සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

26 සේ.එම්.සේ.එච්. 

ජයතිලක සමය

රා.ක.ස.සසේ. III   ාේ සර්සේයර් 

ජනරාේ කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

27 එම්.බී.ඒ. ස සර්රා 

මයා

රා.ක.ස.සසේ- II සසෞඛ, ස ෝෂණ හා 

සේශීය වවෙ 

අමාතාිංශය, සකො ඹ 
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ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

28 පී.ආර්. තක්ෂිලා මිය රා.ක.ස.සසේ. 111 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, හික්කඩුව

දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, ගාේල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

29 ආර්.පී.ඒ. සකොඩිකාර 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය, 

හම්බන්සතොට

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු 

සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ 

හම්බන්සතොට ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉේලීම් කර ඇති සසේවා ස්ථාන වලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයකට 

ස්ථාන මාරුවක් ලබා දීම.

30 එස.්එන්. සසේනාධීර 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 ඇේ අතරු සසවන, 

උඩවලව

කම්කරු කාර්යාලය 

ඇඹිලිපිටිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

31 එස.්ඩබ්.රේනායක 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. 1 ස ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, තිංගේල

දිස්ත්රික් ධීවර 

කාර්යාලය, තිංගේල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

32 සේ.ඒ.සක්.එම්. 

ජයසිංහ මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 ආගමන හා විගමන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

ධීවර හා ජලජ සම් ේ 

සිංවර්ධන අමාතාිංශය, 

සකො ඹ - 10

ඉදිරිසේ දී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවා ගැනීම්වලින් ධීවර හා ජලජ 

සම් ේ සිංවර්ධන අමාතාිංශය සවත 

නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය  

ක්රියාේමක කිරීම සහ අභියාචකසේ 

ස්ථාන මාරුවීම අවලිංගු කිරීම.

33 වයි.සක්.එස.් 

ධර්මවර්ධන මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 ස ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

මේලවපිටිය

ඉදිරිසේ දී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවා ගැනීම්වලින් මේලවපිටිය 

ප්රාසේශීය සේකම් කාර්යාලය සවත 

නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය  

ක්රියාේමක කිරීම සහ අභියාචකසේ 

ස්ථාන මාරුවීම අවලිංගු කිරීම.

34 ආර්.පී.එේ. ප්රියෙර්ශනී 

සමය

රා.ක.ස.සසේ. 111 විදුලි සිංසේශ හා 

ඩිජිටේ යටිතල 

 හසුකම් 

අමාතාිංශය, සකො ඹ 
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ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

35 එේ.එච්.එේ. 

ඥාණසරි මයා

රා.ක.ස.සසේ. 1 සහකාර සුරාබදු 

සකොමසාරිස් 

කාර්යාලය, ගාේල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, ගාේල 

කඩවේ සතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

36 එම්.එේ. සර්ඛා මිය රා.ක.ස.සසේ. 1 දිඹුලාගල ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම් වලින්  දිඹුලාගල, ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකසයකු ලබා දී,   අභියාචකට 

සෙහිඅේතකණ්ඩිය ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලසේ  වතින පුරප් ාඩුවක් 

සඳහා  ස්ථාන මාරුවක් ලබා දීම.

37 ඩී.එේ.සී. සරෝහිණී මිය රා.ක.ස.සසේ. 1 ජාතික උේභිෙ උොන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සප්රාසෙණිය

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, සෙොළුව-

ගම්ස ොල

ඉදිරිසේ දී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවා ගැනීම්වලින් සෙොළුව ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත නිලධරයකු 

ලබා දී  ස්ථාන මාරු චක්රය  ක්රියාේමක 

කිරීම සහ අභියාචකසේ ස්ථාන මාරුවීම 

අවලිංගු කිරීම.

38 සක්.එස.් 

විොන තිරණ මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 සේශීය ආොයම් 

ප්රාසේශීය කාර්යාලය, 

මාතර

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, තිහසගොඩ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

39 සක්.ජී.ඩී.එම්.එස.් 

ධීරසිංහ මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 02

සජෂ්ඨ ස ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය, 

ගේකිස්ස

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

40 අයි.ආර්.ඩී. 

ගුණවර්ධන මයා

රා.ක.ස.සසේ. 1 සමාගම් සරජිස්ට්රාර් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 10

විශ්රාම වැටුප් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

41 ටී. ධීරසිංහ මිය රා.ක.ස.සසේ. II සගොඩපිටිය මධ මහා 

විොලය, අකුරැස්ස

 ප්රාසේශීය මිනින්සෙෝරු 

කාර්යාලය, අකුරැස්ස

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක කිරීම 

සහ ඉන් සුව, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන 

මාරු සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉේලීම් කර ඇති සසේවා ස්ථාන වලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

42 සක්.ඩී. සුජීවා මිය රා.ක.ස.සසේ. III තිසස් මධ විොලය, 

කළුතර

සජෂ්ඨ ස ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය, 

කළුතර

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් කළුතර සජෂ්ඨ ස ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය සවත නිලධරයකු 

ලබා දී අභියාචක ඉේලා ඇති සසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින සසේවා 

ස්ථානයක් සවත  අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

43 පී.ඊ.එච්. ස සර්රා මිය රා.ක.ස.සසේ. II දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, හපුතසේ

කෘෂිකර්ම  ර්සේෂණ 

හා සිංවර්ධන 

මධස්ථානය, 

කහසගොේල

බණ්ඩාරසවල

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් හපුතයේ දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය යවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා 

දී අභියාචකට බණ්ඩාරයවල, 

කහයගොේල කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා 

සංවර්ධන මධයස්ථානය යවත ලබා දී 

තිබූ ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මක කිරීම.

44 එම්.පී.ඒ.එේ. පීරිස් 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I අනුරුේධ කුමාර 

ජාතික  ාසල, 

නාවලපිටිය

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, අඹගමුව

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම 

සහ ඉන් පසුව ඒ.යසේ.අ.ජ. විසින් 

නිර්යේශ කර ඇති පරිදි, වාර්ෂික 

යනොවන යහෝ සුහද ස්ථාන මාරු යටයත් 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

සහනයක් සැලසීම.

45 ඩබ්.ඒ.ඩී.ඩී.එස.් 

ස සර්රා මිය

රා.ක.ස.සසේ. II කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 05

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී  ගම් හ දිස්ත්රික් 

සේකම් කාර්යාලසේ  වතින 

පුරප් ාඩුවක් සඳහා අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවක් ලබා දීම.

46 එච්.ඒ. මැටිේඩා මිය රා.ක.ස.සසේ. I ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

සකොස ොන්නාව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු 

සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ 

සකොස ොන්නාව ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා 

දී අභියාචක ඉේලීම් කර ඇති සසේවා 

ස්ථාන වලින් පුරප් ාඩු  වතින සසේවා 

ස්ථානයකට ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

47 එම්.ඒ.පී.ඩබ්.ඩී. 

මේලවආරච්චි මිය

රා.ක.ස.සසේ. III මැණුම් හා සතියම්ගත 

කිරීසම් ආයතනය, 

දියතලාව

බණ්ඩාරසවල මධ 

මහා විොලය, 

බණ්ඩාරසවල

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම. 

(ස්ථාන මාරු යසේවක අංක 003624 හා 

032557)

48 ආර්.පී.එම්.පී. 

අමරසිංහ මයා

රා.ක.ස.සසේ. III විසේශ කටයුත 

අමාතාිංශය, 

සකො ඹ - 01

සමාගම් සරජිස්ට්රාර් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 10

ඉදිරිසේ දී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවා ගැනීම්වලින් සමාගම් සරජිස්ට්රාර් 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත නිලධාරියකු 

ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය  ක්රියාේමක 

කිරීම සහ අභියාචක සවත ලබා දී ඇති 

ස්ථාන මාරුවීම අවලිංගු කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

49 ඩබ්.ජී.එස.්අයි. 

බණ්ඩාර මයා

රා.ක.ස.සසේ. I කම්කරු කාර්යාලය, 

නාඋල

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු 

සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ  නාඋල 

කම්කරු කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී  අභියාචකට 

මාතසේ දිස්ත්රික් සේකම් කාර්යාලසේ 

 වතින පුරප් ාඩුවක් සඳහා ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

50 සේ.අහලා මිය රා.ක.ස.සසේ. III සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

අම් ාර

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් අම් ාර, සගොවිජන 

සිංවර්ධන දිස්ත්රික් කාර්යාලය සවත  

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

අලයාඩිසවම්බු ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලසේ  වතින පුරප් ාඩුව සඳහා 

ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

51 සක්.සක්.එස.් ප්රසාදිනී 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. III සවිේ ආරක්ෂක 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

52 ඩී.ඒ.සක්.එස.් දුනසිංහ 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. III මුෙේ හා ජනමාධ 

අමාතාිංශය, 

ස ොේසහේන්සගොඩ

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

53 පී.ඩබ්.ඩබ්.  තිරාජ 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I සජෂ්ඨ නිසයෝජ 

ස ොලිස ්ති කාර්යාලය 

- වයඹ   ාත,  

කුරුණෑගල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

ඉබ්බාගමුව

ස්ථාන මරු චක්රය ක්රියාේමක වන දිනය 

වසරකින් දීර්ඝ කිරීම.

54 ටී.ඩබ්.සක්.වී. ශ්රීමතී 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 සුජාතා විොලය, 

මාතර

දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය, මාතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

55 එම්.එච්.සී. 

කරුණාරේන මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය, මාතර

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, කඹුරුපිටිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

56 පී.එම්. ගලගමසේ මිය රා.ක.ස.සසේ. III විගණකාධි ති 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

රාජ සසේවා සකොමිෂන් 

සභා කාර්යාලය, 

සකො ඹ - 05

ඉදිරිසේ දී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවාගැනීම්වලින්  රාජ සසේවා 

සකොමිෂන් සභා කාර්යාලය සවත 

නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය  

ක්රියාේමක කිරීම සහ අභියාචකසේ 

ස්ථාන මාරුවීම අවලිංගු කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

57 පී.ආර්.එස.්එස.් 

ස සර්රා මයා

රා.ක.ස.සසේ. III පුේගලයන් ලියා දිිංචි 

කිරීසම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

ශ්රී ලිංකා විභාග 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

58 එන්.එස.් 

බණ්ඩාරණායක මිය

රා.ක.ස.සසේ. I දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, රිදීගම

ස්ථාන මරු චක්රය ක්රියාේමක වන දිනය 

මාස 6 න් දීර්ඝ කිරීම.

59 සක්.පී. සහේවාගම මිය රා.ක.ස.සසේ. I විහාරමහාසේවී 

බාලිකා විොලය, 

කිරිබේසගොඩ

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

60 එච්.ඒ. රාජකරුණා 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. 1 සේශීය ආොයම් 

ප්රාසේශීය කාර්යාලය, 

අනුරාධපුර

යුධ හමුො ප්රාසේශීය 

ගණකාධිකාරී 

කාර්යාලය, අනුරාධපුර

අභියාචක ස්ථාන මාරු කරන යසේවා 

ස්ථානය  මහඉලුප්පේලම ක්යෂේත්ර 

යබෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන 

ආයතනය යලස සංයශෝධනය කිරීම.

61 එම්.එච්.එම්.පී. 

තිසසේරා මිය

රා.ක.ස.සසේ. I ආගමන හා විගමන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

සවිේ ආරක්ෂක 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ 01

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

62 ඒ.ජී.ඩී.ඒ. ගුණසසේන 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. III දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, කහවේත

දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, රේනපුර

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කරීම.

63 බී.එම්. අමිතා කුමාරි 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 ජාතික උේභිෙ උොන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සප්රාසෙණිය

මධම   ාේ 

නිසයෝජ සර්සේයර් 

ජනරාේ කාර්යාලය, 

ගන්සනෝරුව

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක වන 

දිනය මාස 6 න් දීර්ඝ කිරීම.

64 ආර්.එම්.අයි.එම්.එම්. 

රේනායක මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, මහනුවර 

ෙකුණ

ජාතික උේභිෙ උොන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සප්රාසෙණිය

ස්ථාන මරු චක්රය ක්රියාේමක වන දිනය 

මාස 6 න් දීර්ඝ කිරීම.

65 ආර්.එම්.එන්.සක්. 

රේනායක මයා

රා.ක.ස.සසේ. III ආරක්ෂක 

අමාතාිංශය, සකො ඹ 

- 03

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

66 ඩී.පී.  ැලවේත මිය රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

දිඹුලාගල

වාරිමාර්ග ඉිංජිසන්රු 

කාර්යාලය, 

ස ොස ොන්නරුව

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

ස්ථාන මාරු  සමායලෝචන කමිටු 

තීරණය අවලංගු කර ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

(යසේවක අංක 020283 හා 043504 )

67 එම්.එස.්පී. ඩයස් මිය රා.ක.ස.සසේ. III විශ්රාම වැටුප් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 10

කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

68 එච්.එම්.සේ.එේ. 

බණ්ඩාර මයා

රා.ක.ස.සසේ. III සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 02

සජෂ්ඨ ස ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය, 

ගේකිස්ස

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

69 එන්. නලිනි මිය රා.ක.ස.සසේ. I වාරිමාර්ග අධක්ෂ 

කාර්යාලය, 

ත්රිකුණාමලය

ස ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, 

ත්රිකුණාමලය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරිම.

70 එස.්සී. අසබ්සූරිය 

සමය

රා.ක.ස.සසේ. III විසේශ කටයුත 

අමාතාිංශය, 

සකො ඹ - 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු 

සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ විසේශ 

කටයුත අමාතාිංශය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉේලීම් කර ඇති සසේවා ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

71 ආර්.ආර්. මේලිකා මිය රා.ක.ස.සසේ. III සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය

සකො ඹ - 10

ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය,

අේතනගේල

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

72 ඒ.ඒ.එච්.මධුරසරි මිය රා.ක.ස.සසේ. III කම්කරු කාර්යාලය, 

වරකාස ොල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, වරකාස ොල

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් වරකාස ොල, ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත නිලධරයකු 

ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක 

කිරීම සහ අභියාචකට කෑගේල 

නගරයට ආසන්නව පිහිටි පුරප් ාඩු 

 වතින සසේවා ස්ථානයක් සවත   ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

73 එස.් සජයමාලිනි මිය රා.ක.ස.සසේ. III පුේගලයන් ලියා දිිංචි 

කිරීසම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

යා නය

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු  කර 

ඇත)

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් පුේගලයින් ලියා දිිංචි 

කිරීසම් සෙ ාර්තසම්න්තව සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී  අභියාචකට 

යා නය, සගොවිජන සිංවර්ධන දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය සවත ලබා දී තිබූ ස්ථාන 

මාරුවීම ක්රියාේමක කිරීම සහෝ එසසේ 

කල සනොහැකි නම් යා නය 

දිස්ත්රික්කසේ සප්දුරුතඩුවට ආසන්නව 

පිහිටි පුරප් ාඩු  වතින සසේවා 

ස්ථානයක් සවත   ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

74 එන්. සජයරාජි සමය රා.ක.ස.සසේ. I සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

යා නය

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, දිවයින උතර

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු  කර 

ඇත)

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් යා නය, සගොවිජන 

සිංවර්ධන දිස්ත්රික් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

නේලූර් ප්රාසේශීය සේකම් කාර්යාලසේ 

 වතින පුරප් ාඩුවක් සඳහා ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

75 එච්.එම්.එස.් 

ජයවර්ධන මිය

රා.ක.ස.සසේ. III ක්සෂේත්ර  සබෝග 

 ර්සේෂණ හා 

සිංවර්ධන ආයතනය, 

මහඉළුප් ේලම

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඒ.සසේ.අ.ජ.සේ නිර්සේශය  රිදි වාර්ෂික 

සනොවන  සහෝ  සුහෙ ස්ථාන මාරු 

යටසේ මහඉළුප් ේලම, ක්සෂේත්ර  සබෝග 

 ර්සේෂණ හා සිංවර්ධන ආයතනය  

සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී   

අභියාචක ඉේලුම්කර ඇති සසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින සසේවා 

ස්ථානයක් සවත අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

76 ඩබ්.ඒ.අයි.එම්. 

වීරසකෝන් මිය

රා.ක.ස.සසේ. II ඉඩම් සකොමසාරිස් 

ජනරාේ 

සෙ ාර්තසම්න්තව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඒ.සසේ.අ.ජ.සේ නිර්සේශය  රිදි වාර්ෂික 

සනොවන  සහෝ  සුහෙ ස්ථාන මාරු 

යටසේ ඉඩම් සකොමසාරිස් ජනරාේ 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී  අභියාචකට 

ගම් හ ප්රසේශසේ පුරප් ාඩු  වතින 

සසේවා ස්ථානයක් සවත   ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

77 ඩබ්.සක්.පී. දිනූෂ මයා රා.ක.ස.සසේ. III පුේගලයන් ලියා දිිංචි 

කිරීසම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

ශ්රී ලිංකා ස ොලිස් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 01

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

78 එච්. කරුණා ාල මයා රා.ක.ස.සසේ. II අධා න ප්ර කාශන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

කෘෂිකර්ම අමාතාිංශය, 

බේතරමුේල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

79 එච්.ඩී.එේ. 

සහට්ටිආරච්චි සමය

රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය 

ගණකාධිකාරී 

කාර්යාලය, 

අනුරාධපුරය

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම් වලින් අනුරාධපුර, ප්රාසේශීය 

ගණකාධිකාරී කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී, අභියාචක 

ඉේලුම් කර ඇති සසේවා ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයක් 

සවත  අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

80 පී. සර්වතී මිය රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

කන්ෙවලායි

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික සනොවන  සහෝ  සුහෙ 

ස්ථාන මාරු යටසේ කන්ෙවලායි 

ප්රාසේශීය සේකම් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉේලුම්කර ඇති සසේවා ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයක් 

සවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවක් ලබා 

දීම.

81 සේ.ඒ. මේකාන්ති මිය රා.ක.ස.සසේ. I විගණන උ  

කාර්යාලය, හලාවත

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, හලාවත

අභියාචන නිෂ්ප්රභ කිරීම.

82 එස.් තිේසලයම් ලම් 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I කලා  වාරිමාර්ග 

අධක්ෂ කාර්යාලය, 

ත්රිකුණාමලය

ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

සරජිස්ට්රාර්  කාර්යාලය,  

ත්රිකුණාමලය

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක වන 

දිනය මාස 6 න් දීර්ඝ කිරීම.

83 ඒ.වී.ජී. සරෝහිණී මිය රා.ක.ස.සසේ. I ස ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, ගාේල

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

84 ඩී.ඩී.පී. සඳමාලි මිය රා.ක.ස.සසේ. II ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, උඩුබේොව

වාරිමාර්ග ඉිංජිසන්රු 

කාර්යාලය,  න්නල

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින්  න්නල, වාරිමාර්ග 

ඉිංජිසන්රු කාර්යාලය සවත නිලධරයකු 

ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක 

කිරීම සහ අභියාචකට කුලියාපිටිය 

නගරයට ආසන්නව පිහිටි පුරප් ාඩු 

 වතින සසේවා ස්ථානයක් සවත   ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

85 ඩබ්.එම්.වයි. 

මදුභාෂිනී මිය

රා.ක.ස.සසේ. III ස ොලිස ්මූලස්ථානය, 

සකො ඹ - 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

86 සේ.ඒ.ඩී. ෙමයන්ති මිය රා.ක.ස.සසේ. III සගොවිජන සිංවර්ධන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 07

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් සගොවිජන සිංවර්ධන 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

රජසේ මුද්රණාලසේ  වතින 

පුරප් ාඩුවක් සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

87 එන්.ඒ.එස.් ජයසිංහ 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 සුරාබදු අධිකාරී 

කාර්යාලය, කෑගේල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, ගලිගමුව

අභියාචනය නිෂ් ප්රභ කිරීම.

88 ජී.අයි.එම්. සේවා 

සමය

රා.ක.ස.සසේ. 111 විදුලි සිංසේශ හා 

ඩිජිටේ යටිතල 

 හසුකම් 

අමාතාිංශය, සකො ඹ 

- 03

ස්ථාන මාරු වීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ් ප්රභ කිරීම.

89 බී.එන්. වරුෂවිතාන 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 වාරිමාර්ග ඉිංජිසන්රු 

කාර්යාලය, 

අම්බලන්සගොඩ

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, හික්කඩුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

90 ආර්.ඩී.පී.එම්. ප්රනාන්දු 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 මුෙේ හා ජනමාධ 

අමාතාිංශය 

(ස ොේසහේන්සගොඩ)

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ් ප්රභ කිරීම.

91 ඩබ්.ආර්. ජයලතා මිය රා.ක.ස.සසේ. 1 වාරිමාර්ග ඉිංජිසන්රු 

කාර්යාලය, රඹෑව

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, රඹෑව

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලිංගු කිරීම සහ 

ඉදිරිසේ දී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවා ගැනීම්වලින් රඹෑව, වාරිමාර්ග 

ඉිංජිසන්රු කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

අනුරාධපුර නගරසේ පුරප් ාඩු  වතින 

සසේවා ස්ථානයක් සවත ස්ථාන 

මාරුවීමේ  ලබා දීම

92 ඕ.ජී. නයන කාන්ති 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, හික්කඩුව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

93 ජී.යූ.අයි. ස සර්රා මිය රා.ක.ස.සසේ. III සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 02

ස ොලිස ්ප්රවාහන 

සකොට්ඨාශය, 

 සකො ඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

94 සේ.ඒ. මයිකේ මයා රා.ක.ස.සසේ. 1 ආගමන හා විගමන 

සෙ ාර්තසම්න්තව.       

    (වවුනියාව)

සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

වවුනියාව

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් වේනියාව, සගොවිජන 

සිංවර්ධන දිස්ත්රික්  කාර්යාලය සවත 

නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාේමක කිරීම සහ අභියාචකට 

මන්නාරම නගරයට ආසන්නව පිහිටි 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයක් (ප්රිය 

මනා  සනොවන)සවත   ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

95 ටී.ඒ.එම්. කුමාරි මිය රා.ක.ස.සසේ. I නිසයෝජ ස ොලිස් ති 

කාර්යාලය, කෑගේල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, ගලිගමුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

96 ටී.ජී.එම්.සක්. 

සරේචන්ද්ර මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 කෘෂිකර්ම 

සෙ ාර්තසම්න්තව.       

                      

(අභන්තර විගණන 

අිංශය )

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් කෘෂිකර්ම 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

කෑගේල නගරයට ආසන්නව පිහිටි 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයක් 

සවත ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

97 එම්. මහානාම මිය රා.ක.ස.සසේ. I ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, මාතර

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය , වැලිගම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

98 එච්.පී.එස.්ඩබ්. 

කරුණාරේන මිය

රා.ක.ස.සසේ. II දිස්ත්රික් සරජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලය, ඇේපිටිය

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

කරන්සෙණිය

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලිංගු කිරීම.

99 එස.්ඒ.ඩී. නිසිංසලා 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. III ශ්රී ලිංකා නාවික හමුො 

මූලස්ථානය, සකො ඹ -

 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් ශ්රී ලිංකා නාවික හමුො 

මූලස්ථානය සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා 

දී අභියාචක ඉේලා ඇති සසේවා 

ස්ථානවලින්  පුරප් ාඩු  වතින සසේවා 

ස්ථානයක් සවත  අභියාචකට  ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

100 ඊ.එම්.එච්. බණ්ඩාර 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. III කාර්මික විොලය, 

බණ්ඩාරසවල

මහ සරෝහල , බදුේල බදුේල, මහ සරෝහල සවත අභියාචකට 

ලබා දී ඇති ස්ථාන මාරුවීම අවලිංගු 

කර බණ්ඩාරසවල ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලයට සහෝ බණ්ඩාරසවල 

නගරයට ආසන්න පුරප් ාඩු  වතින 

සවනේ සසේවා ස්ථානයක් සවත ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

101 ආර්.වී. ලිසයෝ මිය රා.ක.ස.සසේ. II ස ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, පුේතලම

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

වනාතවිේලුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

102 එච්.ඩී.වී.ජී. ජයවර්ධන 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. II ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

සකොස ොන්නාව

විගණකාධි ති 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල 

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් සකොසලොන්නාව, ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු  ලබා දී අභියාචකට 

විගණකාධි ති සෙ ාර්තසම්න්තසේ 

 වතින පුරප් ාඩුවක් සඳහා ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

103 බී.එේ.ආර්. ලස්නි මිය රා.ක.ස.සසේ. 11 තිසස් විොලය,  

කළුතර

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, අකුරැස්ස

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලිංගු කිරීම.

104 සක්. දිසා තිසේ මිය රා.ක.ස.සසේ. 1 නිසයෝජ ස ොලිස් ති 

කාර්යාලය, කෑගේල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, කෑගේල

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

105 වී. සුසන්ත්රා මිය රා.ක.ස.සසේ. 1 සුරාබදු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

රාජගිරිය

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

සුරාබදු සෙ ාර්තසම්න්තව සවත සුදුසු 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉේලා ඇති සසේවා ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයක් 

සවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවිමක් 

ලබා දීම.

106 පී.එන්. අමරසකෝන් 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 සමෝටර්රථ ප්රවාහන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 05

ආරක්ෂක අමාතාිංශය, 

සකො ඹ - 03

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

107 එම්.බී.ආර්.එස.්ටී. 

සමන්ඩිස් මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 නිසයෝජ ස ොලිස් ති 

කාර්යාලය, මිරිහාන, 

නුසේසගොඩ

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

108 ඩබ්.එම්.එස.්ජී. 

වික්රමසිංහ මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය, මහනුවර

වාරිමාර්ග ඉිංජිසන්රු 

කාර්යාලය, නුවරඑළිය

ස්ථාන මාරුවීම එසලසම ක්රියාේමක 

කිරීම.

109 පී.එස.්සී.එස.් සරම් මිය රා.ක.ස.සසේ. 11 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

අගුණසකොල ැලැස්ස

උේභිෙ උොනය, 

හම්බන්සතොට

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

110 යූ.එම්.සක්.අයි. 

බණ්ඩාර මයා

රා.ක.ස.සසේ. 111 නිසයෝජ ඉඩම් 

සකොමසාරිස් 

කාර්යාලය, 

මහියිංගණය

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් මහියිංගණය, නිසයෝජ 

ඉඩම් සකොමසාරිස් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී  අභියාචකට 

මහනුවර නගරයට ආසන්නව පිහිටි 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයක් 

සවත   ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

111 සක්.එම්.එස.් 

බණ්ඩාරනායක මයා

රා.ක.ස.සසේ. 1 ප්රාසේශීය කෘෂිකර්ම 

 ර්සේෂණ 

කාර්යාලය, අරලගිංවිල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, දිඹුලාගල

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

112 ඊ.එම්.එම්.සක්. 

ඒකනායක මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 සජෂ්ඨ නිසයෝජ 

ස ොලිස ්ති 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය, කුරුණෑගල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරිම.

113 සක්.සී.ආර්. ස සර්රා 

සමය

රා.ක.ස.සසේ. 111 සවිේ ආරක්ෂක 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

114 එම්.ආර්. සලොකුමුෙලි 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. 11 ශ්රී ලිංකා විභාග 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

වන සිංරක්ෂණ 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

115 එම්.සේ. ජුමාන් මයා රා.ක.ස.සසේ. 11 ආගමන හා විගමන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

වවුනියාව

ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය, 

වවුනියාව

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් වවුනියාව ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

සරජිස්ට්රාර්  කාර්යාලය සවත 

නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාේමක කිරීම සහ අභියාචකට 

නැසගනහිර නුවර ගම්   ාත ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලසේ  වතින 

පුරප් ාඩුව සඳහා   ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

116 ඒ.එේ.එස.්පී. 

අසේසගොඩ මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 විගණන උ  

කාර්යාලය, මීගමුව

ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය, 

මීගමුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

117 සක්.එන්.බී.බී.එච්.එම්.

පී.බී. නිරිඇේල මයා

රා.ක.ස.සසේ. 111 විදුලි සිංසේශ හා 

ඩිජිටේ යටිතල 

 හසුකම් 

අමාතාිංශය, සකො ඹ 

- 03

නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාතාිංශය, 

බේතරමුේල

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් විදුලි සිංසේශ හා ඩිජිටේ 

යටිතල  හසුකම් අමාතාිංශය  සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාතාිංශය සවත 

ලබා දී තිබූ ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාේමක 

කිරීම.

118 සක්.එච්. ජයසිංහ මිය රා.ක.ස.සසේ. 111 වාරිමාර්ග අධක්ෂ 

කාර්යාලය, ගාේල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

සබෝසප් - ස ෝේෙල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරිම.

119 සක්.එේ.  ේමා කුමාරි 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 සුරාබදු අධිකාරී 

කාර්යාලය, 

ස ොස ොන්නරුව

දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය, 

ස ොස ොන්නරුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ 
කිරීම.

120 එස.්එම්.එච්.ඒ.එස.් 

රාජ ක්ෂ මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 විශ්රාම වැටුප් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 10

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

121 ටී.බී.සේ.බී 

සසේනාරේන මයා

රා.ක.ස.සසේ. 111 පුේගලයන් ලියා දිිංචි 

කිරීසම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

122 සක්.එච්.එම්.ඒ.ජී.අයි.

සක්. අලුේසගෙර මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 වයඹ   ාේ  

නිසයෝජ සර්සේයර් 

ජනරාේ කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

කලා  වාරිමාර්ග 

අධක්ෂ කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

123 එම්.එන්. කුමාර් මයා රා.ක.ස.සසේ. 111 ස ොලිස ්මූලස්ථානය, 

සකො ඹ - 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

124 වයි. කීර්තනා සමය රා.ක.ස.සසේ. 111 කාර්මික විොලය, 

වවුනියාව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

125 එස.්ඒ.ජී. විසේරේන 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. 1 දුම්රිය ගබඩාව, 

රේමලාන

කලා  වාරිමාර්ග  

අධක්ෂ කාර්යාලය, 

සකො ඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

126 එච්.එම්.පී.ආර්. කුමාරි 

සහේරේ මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 ආගමන හා විගමන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

ශ්රී ලිංකා ස ොලිස් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 01

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

127 එස.්එම්.ඒ.ඩී. ප්රනාන්දු 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 සහකාර ස ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය, 

සවන්නප්පුව

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, ආරච්චි 

කට්ටුව

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් ආරච්චිකට්ටුව, ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත නිලධරයකු 

ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක 

කිරීම සහ අභියාචකට සවන්නප්පුව 

ප්රාසේශීය සේකම් කාර්යාලසේ  වතින 

පුරප් ාඩුව සඳහා   ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

128 ඒ.බී.එම්. අර්ෂාඩ් මයා රා.ක.ස. III ඉඩම් සකොමසාරිස් 

ජනරාේ 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

129 එම්.එච්.ඒ.යූ. 

සසසනවිරේන මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 සගොවිජන සිංවර්ධන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 07

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු 

සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ 

සගොවිජන සිංවර්ධන සෙ ාර්තසම්න්තව 

සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉේලීම් කර ඇති සසේවා ස්ථාන වලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයකට 

ස්ථාන මාරුවක් ලබා දීම.

130 පී.පී.එස.්පී. සසේනාධීර 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 වාර්මාර්ග 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ 07

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඉදිරිසේ දී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවා ගැනීම්වලින් වාරිමාර්ග 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

ෙඹුේල ප්රාසේශීය වාරිමාර්ග ඉිංජිසන්රු 

කාර්යාලය සවත ලබා දී ඇති  

තාවකාලික අනුයුක්තය ඉවේ කර 

නිලධාරිනිය ස්ථිර වශසයන් එම 

කාර්යාලය සවත ස්ථාන මාරු කිරීම.

131 සක්.එච්.එම්.එන්. 

නිශාන්ති මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, කඹුරුපිටිය

සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

මාතර

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලිංගු කිරීම.

132 පී. සසසනවිරේන මිය රා.ක.ස.සසේ. 1 සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

මාතර

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, කඹුරුපිටිය

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලිංගු කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

133 ජී.සක්.එන්.එස.් 

සසසනවිරේන මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 වාර්මාර්ග අධක්ෂ 

කාර්යාලය, ගාේල

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

134 එන්.ඩබ්.ජයසරි මයා රා.ක.ස.සසේ. 111 ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය, 

කුලියාපිටිය

කාර්මික විදුහල, 

කුලියාපිටිය නැසගනහිර

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් කුලියාපිටිය නැසගනහිර 

කාර්මික විොලය සවත නිලධරයකු 

ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක 

කිරීම සහ අභියාචකට කුරුණෑගල 

නගරයට ආසන්නව පිහිටි පුරප් ාඩු 

 වතින සසේවා ස්ථානයක් සවත   ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

135 ආර්.සක්.පී.ඒ.සක්. 

රාමනායක මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 රේනාවලී බාලිකා 

විොලය, ගම් හ

ස ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, ගම් හ

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් ගම් හ, ස ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය සවත නිලධරයකු ලබා දී 

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක කිරීම 

සහ  අභියාචකට සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

136 ආර්.ඒ. කුසුම්සීලී මිය රා.ක.ස.සසේ. 1 දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, රිදීගම

ඉදිරිසේ දී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවා ගැනීම් වලින්  රිදීගම, ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත නිලධාරියකු 

ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය  ක්රියාේමක 

කිරීම හා  අභියාචක සවත ලබා දී ඇති 

ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාේමක වන දිනය 

වසරකින් දීර්ඝ කිරීම.

137 සක්.ජී.අයි. උෙයිංගනී 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 ශ්රී ලිංකා නාවික හමුො 

මූලස්ථානය, සකො ඹ -

 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු 

සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ ශ්රී ලිංකා 

නාවික හමුො මූලස්ථානය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී  අභියාචක 

ඉේලීම් කර ඇති සසේවා ස්ථාන වලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයකට 

ස්ථාන මාරුවක් ලබා දීම.

138 එස.්සී. විසේසිංහ මිය රා.ක.ස.සසේ. 111 හ/තිංගේල බාලිකා 

විොලය

දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, 

හම්බන්සතොට

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් හම්බන්සතොට, දිස්ත්රික් 

කම්කරු කාර්යාලය සවත  නිලධරයකු  

ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක 

කිරීම සහ අභියාචක ඉේලුම් කර ඇති 

සසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින 

සසේවා ස්ථානයක් සවත  අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

139 එන්.එේ.සක්. අිංජන 

කුමාර මයා

රා.ක.ස.සසේ. 11 අධා න 

අමාතාිංශය, 

බේතරමුේල

මහා භාරකාර 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 07

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් මහා භාරකාර 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත නිලධරයකු 

ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක 

කිරීම සහ අභියාචක ඉේලුම් කර ඇති 

බේතරමුේල ප්රසේශසේ සසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින සසේවා 

ස්ථානයක් සවත අභියාචකට  ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

140 සක්.එච්.ඩී.එම්. 

පුෂ් කුමාර මයා

රා.ක.ස.සසේ. 111 පුේගලයින් ලියා දිිංචි 

කිරීසම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

සසෞඛ, ස ෝෂණ හා 

සේශීය වවෙ 

අමාතාිංශය, 

සකො ඹ - 10

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

මිේලනිය ප්රසේශීය සේකම් 

කාර්යාලසේ  වතින පුරප් ාඩුව සඳහා 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවිමක් ලබා දීම.

141 එන්.පී. විතානවසම් 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 පුේගලයින් ලියා දිිංචි 

කිරීසම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

සසෞඛ, ස ෝෂණ හා 

සේශීය වවෙ 

අමාතාිංශය,  

සකො ඹ - 10

ස්ථාන මාරුවීම අවලිංගු කිරීම.

142 ආර්.එම්. චන්ද්රසසේන 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 විගණකාධි ති 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

රාජ සසේවා සකොමිෂන් 

සභා කාර්යාලය, 

සකො ඹ - 05

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් රාජ සසේවා සකොමිෂන් 

සභා කාර්යාලය සවත නිලධරයකු ලබා 

දී ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක කිරීම 

සහ අභියාචක සේ ස්ථාන මාරුවීම 

අවලිංගු කිරීම.

143 එම්.ඩී. අසබ්සිංහ මිය රා.ක.ස. 111 මිනින්සෙෝරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 05

විභාග 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු වී ඇත)

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවා ගැනීම්වලින් මිනින්සෙෝරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

විභාග සෙ ාර්තසම්න්තසේ  වතින 

පුරප් ාඩුවක් සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

144 එන්.ඒ.සක්.සක්. 

නිවුන්හැේල සමය

රා.ක.ස.සසේ. 1 සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 02

සසෞඛ, ස ෝෂණ හා 

සේශීය වවෙ 

අමාතාිංශය, 

සකො ඹ - 10

අභියාචකට සසෞඛ, ස ෝෂණ සහ 

සේශීය වවෙ අමාතාිංශය සවත ලබා 

දී තිබූ ස්ථාන මාරුවීම අවලිංගු කර 

ස ොේගහසවල ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලසේ  වතින පුරප් ාඩුවක් 

සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

145 ජී.ආර්.එේ.අයි. 

ගම්ලේ මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය,  ාතදුම්බර

සේේව නිෂ් ාෙන හා 

සසෞඛ 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සප්රාසෙණිය

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින්  සප්රාසෙණිය, සේේව 

නිෂ් ාෙන හා සසෞඛ සෙ ාර්තසම්න්තව 

සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී ස්ථාන 

මාරු චක්රය ක්රියාේමක කිරීම සහ 

අභියාචකට ස ොේසගොේල ජාතික 

අධා න විො පීඨසේ  වතින 

පුරප් ාඩුව සඳහා  සවත ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

146 සී.ජී.සී.පී. ගුණසසේකර 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 සේේව නිෂ් ාෙන හා 

සසෞඛ 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සප්රාසෙණිය

සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

සප්රාසෙණිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

147 සක්.එච්.සක්. 

ප්රියිංගිකා මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

අගුණසකොල ැලැස්ස

 කෘෂිකර්ම විොලය, 

අගුණසකොල ැලැස්ස

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

148 ජී. දී ාිංගනී මිය රා.ක.ස.සසේ. 111 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

අගුණසකොල ැලැස්ස

කහඳාව රජසේ සැ යීම් 

මධස්ථානය, 

හම්බන්සතොට

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම් වලින් හම්බන්සතොට කහඳාව, 

රජසේ සැ යීම් මධස්ථානය සවත 

නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාේමක කිරීම සහ අභියාචක ඉේලුම් 

කර ඇති සසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු 

 වතින සසේවා ස්ථානයක් සවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක්  ලබා දීම.

149 ජී.එේ.ඒ. අනුරාධ මයා රා.ක.ස. II සසෞඛ ස ෝෂණ හා 

සේශීය වවෙ 

අමාතාිංශය, සකො ඹ 

- 10

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

150 එම්.සක්.ජී.එන්.පී. 

ෙසනායක මිය

රා.ක.ස. II කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 05

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට  

සහෝමාගම ඉඩම් සරජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලසේ  වතින පුරප් ාඩුවක් 

සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

151 එන්.අයි. 

ස ොන්නම්ස රුම 

සමය

රා.ක.ස. III සවිේ ආරක්ෂක 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

152 එස.්සක්.පී. 

සමරසකෝන් මිය

රා.ක.ස. III නිසයෝජ ඉඩම් 

සකොමසාරිස් 

කාර්යාලය, අනුරාධපුර

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් අනුරාධපුර නිසයෝජ 

ඉඩම් සකොමසාරිස් කාර්යාලය   සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

මාතසේ දිස්ත්රික් සේකම් කාර්යාලසේ 

 වතින පුරප් ාඩුවක් සඳහා ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

153 ඒ.එම්.සක්. විතානසේ 

මිය

රා.ක.ස. I සුරාබදු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

රාජගිරිය

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

සුරාබදු සෙ ාර්තසම්න්තව සවත සුදුසු 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී සප්රාසෙණිය, 

සේේව නිෂ් ාෙ හා සසෞඛ 

සෙ ාර්තසම්න්තසවහි  වතින 

පුරප් ාඩුවක් සඳහා අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

154 එම්.එම්.ඩී. මැෙවේත 

මිය

රා.ක.ස. III ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

තමන්කඩුව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් තමන්කඩුව, ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

මාවනැේල ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලසේ  වතින පුරප් ාඩුවක් 

සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

155 ආර්.එච්.ආර්. ජීවන්ති 

මිය

රා.ක.ස. III ස ොලිස ්මූලස්ථානය, 

සකො ඹ - 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

156 එච්.එම්.ඒ.ඩී. සහේරේ 

මිය

රා.ක.ස. I වසිංගත සරෝග 

විොයතනය, සකො ඹ 

- 10

වනජීවී සහකාර 

අධක්ෂ(බස්නාහිර) 

කාර්යාලය, ගම් හ

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු වී ඇත)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

157 ඩී.ආර්. විජයරූ  මිය රා.ක.ස. I ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, අකුරැස්ස

කම්කරු කාර්යාලය, 

සමොරවක

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

158 පී.ඒ.සී.එේ. ස සර්රා 

මිය

රා.ක.ස. II විශ්රාම වැටුප් 

සෙ ාර්තසමන්තව, 

සකො ඹ - 10

මධම සේඛනාගාරය, 

මාලිගාවේත

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් මාලිගාවේත, මධම 

සේඛනාගාරය සවත අනුප්රාප්තිකයකු 

ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක 

කිරීම සහ අභියාචකට සයනෑ අධා න 

විො පීඨසේ  වතින පුරප් ාඩුවක් 

සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

159 ජී.ඩබ්.ඩී.ඩබ්. කුමාර 

.මයා

රා.ක.ස. I වනජීවී සිංරක්ෂණ 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ 05

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු 

චක්රය ක්රියාේමක කිරීම සහ අභියාචකට 

අධා න අමාතාිංශසේ  වතින 

පුරප් ාඩුවක් සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

160 ටී. ෂන්මුගොස් මයා රා.ක.ස. III කම්කරු කාර්යාලය, 

වරකාස ොල

කාර්මික විොලය, 

වරකාස ොල

අභියාචකසේ ස්ථාන මාරුවීම අවලිංගු 

කිරීම, ස්ථාන මාරු චක්රසේ 

ඩබ්.ඒ.එස.්සක්.ගුණවර්ධන මහේමිය 

(සසේවක අිංක 011514) වරකාස ොල, 

කාර්මික විොල ය සවත ස්ථාන මාරු 

කිරීම සහ,

ස්ථාන මාරු චක්රසේ එච්.ඩී.සක්. කුමාරි 

(සසේවක අිංක 018141) මහේමියසේ 

ස්ථාන මාරුවීම එසලසම ක්රියාේමක 

කිරීම.

161 සක්.ඩී.අයි. ප්රනාන්දු 

මිය

රා.ක.ස. II ආගමන හා විගමන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

ඉඩම් සකොමසාරිස් 

ජනරාේ 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

162 ඩබ්.ජී.පී.සක්.ටී. 

බණ්ඩාර මිය

රා.ක.ස.සසේ. I ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, උඩදුම්බර

සහකාර ස ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය, 

සතේසෙණිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

163 එස.්බී.එම්.අයි.ඩී. 

කුමාරි මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, උඩුදුම්බර

සහකාර ස ොලිස් 

අධිකාරි කාර්යාලය, 

 සතේසෙණිය

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් උඩුදුම්බර ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

සතේසෙණිය සහකාර ස ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය සවත ලබා දී තිබූ ස්ථාන 

මාරුවීම ක්රියාේමක කිරීම.

164 සක්.ටී.ආර්.ඩී.ආර්. 

ස සර්රා මිය

රා.ක.ස.සසේ. I සජෂ්ඨ ස ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය, 

හලාවත

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, හලාවත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

165 ජී.ඩී.එන්.එස.් 

ගරුසිංහ මිය

රා.ක.ස.සසේ. III කම්කරු විනිශ්චය 

සභාව, හලාවත

සජෂ්ඨ ස ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය, 

හලාවත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

166 සක්.ආර්. දිේරුක්ෂි 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I ස ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය,මහනුවර

කෘෂිකර්ම 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සප්රාසෙණිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

167 ඩී.ඒ.එම්. වික්රමසිංහ 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. III ස ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, මහනුවර

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

168 සක්.ඩී.එස.් මියුසයස් 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. II  ස්දුන්රට ජාතික 

අධා න විො 

පීඨය, කළුතර

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු 

සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ  

 ස්දුන්රට ජාතික අධා න විො 

පීඨයට අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉේලීම් කර ඇති සසේවා 

ස්ථාන වලින් පුරප් ාඩු  වතින සසේවා 

ස්ථානයකට ස්ථාන මාරුවක් ලබා දීම.

169 අයි.සක්.එම්.එේ.එච්. 

ජයරේන සමය

රා.ක.ස.සසේ. III ස ොලිස ්මූලස්ථානය, 

සකො ඹ - 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

 සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

170 එච්.එම්.එස.්එම්.බී. 

අසබ්සිංහ මයා

රා.ක.ස.සසේ. III දිසාවන නිලධාරී 

කාර්යාලය, මහනුවර

දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, මහනුවර 

උතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

171 ආර්.එෆ.් රුක්සානා 

සමය

රා.ක.ස.සසේ. III ඉඩම් සකොමසාරිස් 

ජනරාේ 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

172 ඩබ්.ජී.අයි. 

ආරියසසේන මයා

රා.ක.ස.සසේ. II සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

නුවරඑළිය

දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය, නුවරඑළිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

173 එච්.එම්.බී.පී. වීරසූරිය 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. I ආරක්ෂක 

අමාතාිංශය, සකො ඹ 

- 03

කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

174 සක්.ඩී.එන්.සක්. 

සසසනවිරේන සමය

රා.ක.ස.සසේ. II සබරගමුව,  නිසයෝජ 

තැ ැේ ති 

කාර්යාලය, රේනපුර

කම්කරු විනිශ්චය 

සභාව, රේනපුර

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක කිරීම 

සහ ඉන්  සුව ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් 

නිර්සේශ කර ඇති  රිදි,   සුහෙ ස්ථාන 

මාරු යටසේ අභියාචක සවත සහනයක් 

සැලසීම.

175 සක්.ජී.ඊ.ඒ. ප්රභාෂ්මි 

සමය

රා.ක.ස.සසේ. III සවිේ ආරක්ෂක 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

176 එේ.ආර්.සී.ඩී. 

ලක්මාලි සමය

රා.ක.ස.සසේ. III නිසයෝජ ඉඩම් 

සකොමසාරිස් 

කාර්යාලය , 

අනුරාධපුරය

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු 

සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ 

අනුරාධපුර, නිසයෝජ ඉඩම් 

සකොමසාරිස් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉේලීම් කර ඇති සසේවා ස්ථාන වලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයකට 

ස්ථාන මාරුවක් ලබා දීම.

177 එම්.එන්.ඒ. මුෂ්රිෆ් 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. III ස ොලිස ්මුලස්ථානය, 

සකො ඹ - 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

178 ආර්.ඩබ්.ඩී.සක්. 

රාජසවෙසේ සමය

රා.ක.ස.සසේ. 111 ස ොලිස ්මූලස්ථානය, 

සකො ඹ - 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

179 ආර්.ඒ.සී. රණවක මිය රා.ක.ස.සසේ. I ස ොදු ආකෘති  ත්ර 

ගබඩාව, කෘෂිකර්ම 

විොලය, කුණ්ඩසාසේ

මහවැලි ජාතික 

අධා න විොපීඨය, 

ස ොේසගොේල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

180 ඒ. ස රියයියා සමය රා.ක.ස.සසේ. II උසස් බාලිකා විදුහල, 

මහනුවර

ස ොදු ආකෘති  ත්ර 

ගබඩාව, කෘෂිකර්ම 

විොලය, කුණ්ඩසාසේ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

181 ඩබ්.ඒ.ඩී.සේ. ප්රියිංකා 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I මුෙේ අමාතාිංශය, 

සකො ඹ - 01

කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ 05

අභියාචකසේ ස්ථාන මාරුවීම  

ක්රියාේමක වන දිනය වසරකින් දීර්ඝ 

කිරීම සහ ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත 

නව බඳවා ගැනීම්වලින් නිලධරයකු 

කම්කරු සෙ ාර්තසම්න්තව සවත ලබා දී 

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක කිරීම.

182 ඒ.පී.ජී.ඩබ්.සේ. 

ඇඹිේලවේත මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, පූජාපිටිය

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

183 සී.එේ.බී. රණසිංහ මිය රා.ක.ස.සසේ. 111 සරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

බේතරමුේල

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු 

සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ  

සරජිස්ට්රාර් ජනරාේ සෙ ාර්තසම්න්තව 

සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉේලුම් කර ඇති සසේවා ස්ථාන වලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයකට 

ස්ථාන මාරුවක් ලබා දීම.

184 ටී.එම්.එස.්ඒ. ෙ සේවා 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. II ස ොලිස ්අධිකාරි 

කාර්යාලය, රේනපුර

සබරගමුව   ාේ 

නිසයෝජ සර්සේයර් 

ජනරාේ කාර්යාලය, 

රේනපුර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

185 පී.ජී. හේසතොටුව මිය රා.ක.ස.සසේ. II රජසේ කර්මාන්ත 

ශාලාව, 

සකොස ොන්නාව

 කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

186 යූ.ජී.සක්. සසේනාරේන 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. III දිස්ත්රික් මිනින්සෙොරු 

කාර්යාලය, කළුතර

දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, කළුතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

187 බී.ඒ. සහේමවිංශ 

අසබ්රේන මයා

රා.ක.ස.සසේ. I ආහාර 

සෙ ාර්තසම්න්ත දිසා 

ධානා ගාරය, 

සේයන්සගොඩ

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

188 ජී.එස.්යූ. සේවා මිය රා.ක.ස.සසේ. III සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 02

වාරිමාර්ග 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 07

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

189 සක්.එම්.සී. ෙර්ශනී මිය රා.ක.ස.සසේ. 11 කාසේ වීදිසේ කාන්තා 

සරෝහල, සකො ඹ 08

අධා න අමාතාිංශය, 

බේතරමුේල

(ස්ථාන මාරු 

සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු වී ඇත)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

190 එස.් සවකුමාරන් මිය රා.ක.ස.සසේ. I විගණන උ  

කාර්යාලය, යා නය

ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

සරජිස්ට්රාර්  කාර්යාලය, 

යා නය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

191 එස.්පී.එම්.සක්. 

ධර්මොස මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 විසේශ කටයුත 

අමාතාිංශය, 

සකො ඹ - 01

අධිකරණ අමාතාිංශය, 

සකො ඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

192 ඩබ්.ජී.ඩී.එස.් 

සේලාරේන මිය

රා.ක.ස. III ශ්රී ලිංකා නාවික හමුො 

මූලස්ථානය, සකො ඹ -

 01

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

193 ජී.එච්. ආර්.ඩී. 

ගාේලසේ මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 සුරාබදු අධිකාරී 

කාර්යාලය, ගාේල

සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

ලබුදූව

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් ගාේල ලබුදූව සගොවිජන 

සිංවර්ධන දිස්ත්රික් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු 

චක්රය ක්රියාේමක කිරීම සහ අභියාචකට 

ගාේල දිස්ත්රික් සේකම් කාර්යාලසේ 

 වතින පුරප් ාඩුවක් සඳහා ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

194 ජී.ඒ.සී.සක්.සේ. 

ගුරුසිංහ මයා

රා.ක.ස.සසේ. 111 සගොවිජන සිංවර්ධන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 07

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරිම.

195 ඒ.එම්.ඒ.සක්. 

අමරතිංග මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, කඩවේ 

සතර  හා ගඟවට 

සකෝරස ේ, මහනුවර

ස ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, මහනුවර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරිම.

196 ආර්.එම්. සුදුමැණිකා 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 සහකාර 

විගණකාධි ති 

කාර්යාලය, බදුේල

ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය, 

බදුේල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

197 සක්.පී.එන්.පී. 

ස සර්රා මිය

රා.ක.ස.සසේ. I මහසරෝහල,

කෑගේල

 සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

කෑගේල

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් කෑගේල, සගොවිජන 

සිංවර්ධන දිස්ත්රික් කාර්යාලය සවත  

නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය  

ක්රියාේමක කිරීම සහ අභියාචකසේ 

ස්ථාන මාරුවීම අවලිංගු කිරීම.

198 ඩී.එම්.පී.සක්. 

ෙරාඬකුඹුර මිය

රා.ක.ස.සසේ. I කාර්මික විොලය, 

 ාතදුම්බර

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය,  ාතදුම්බර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

199 සක්. වික්රමරේන මිය රා.ක.ස.සසේ. 11 සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

මාතර

දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, මාතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

200 පී. කරුණාරේන මිය රා.ක.ස.සසේ. I නිසයෝජ ඉඩම් 

සකොමසාරිස් 

කාර්යාලය, සෙබරවැව

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

තිසස්මහරාම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

201 සක්.ජී.එන්. සසේනාධීර 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, කඩවේ 

සතර හා ගඟවට 

 සකෝරස ේ, මහනුවර

මධම   ාේ 

නිසයෝජ සරසේයර් 

ජනරාේ  කාර්යාලය, 

ගන්සනෝරුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

202 එච්.ඩී.එන්. චන්දිමාේ 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. 111  දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, කළුතර

දිසාවන නිලධාරී 

කාර්යාලය, කළුතර

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවා ගැනීම් වලින් කළුතර දිස්ත්රික් 

කම්කරු කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී, අභියාචක 

කළුතර දිසා වන කාර්යාලය සවත 

ස්ථාන මාරු කිරීම.

203 එස.්ආර්.එෆ.්  නැන්ස 

සමය

රා.ක.ස.සසේ. 111 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

සතන්මාරච්චි

කලා  වාරිමාර්ග 

අධක්ෂ කාර්යාලය, 

වවුනියා 

(ස්ථාන මාරු 

සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් සතන්මාරච්චි , ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී  අභියාචකට 

වවුනියාව ෙකුණ, ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලසේ  වතින පුරප් ාඩුවක් 

සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

204 එන්. රසම්ෂ් මයා රා.ක.ස.සසේ. III දිසාවන නිලධාරී 

කාර්යාලය, මහනුවර

මධම   ාේ 

නිසයෝජ සර්සේයර් 

ජනරාේ කාර්යාලය, 

ගන්සනෝරුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

205 ඒ. සුසර්න්දිරන් මයා රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, සවරුගේ

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු 

සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ  

සවරුගේ ප්රාසේශීය සේකම් කාර්යාලය 

සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉේලීම් කර ඇති සසේවා ස්ථාන වලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයකට 

ස්ථාන මාරුවක් ලබා දීම.

206 සක්. රාසේන්ද්රන් මිය රා.ක.ස.සසේ. II ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

මුහුදුබඩ ේතව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

207 එස.් සසේවරාජා මයා රා.ක.ස.සසේ. II දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය, යා නය

උතරු ක ා  කම්කරු 

කාර්යාලය, යා නය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

208 පී.වී.ඒ.සී. පීරිස් මිය රා.ක.ස.සසේ. II සගොවිජන සිංවර්ධන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 07

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම් වලින්  සගොවිජන සිංවර්ධන 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත 

අනුප්රාප්තිකසයකු ලබා දී,   අභියාචකට 

ගම් හ, ඉඩම් ලියා දිිංචි කිරීසම් 

කාර්යාලසේ  වතින පුරප් ාඩුවක් 

සඳහා  ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

209 එේ.ඒ.ඩී.එස.්අයි. 

සමරසිංහ මිය

රා.ක.ස.සසේ. I සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 02

ජාතික රුධිර 

 ාරවිලයන 

මධස්ථානය, සකො ඹ- 

05

අභියාචක ස්ථාන මාරු කරන සසේවා 

ස්ථානය  විශ්රාම වැටුප් 

සෙ ාර්තසම්න්තව සලස සිංසශෝධනය 

කිරීම.

210 පී.සක්.ඒ.ඩී.

මධුෂානි මිය

රා.ක.ස.සසේ. III සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 02

ඉඩම් සරජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලය, 

සකො ඹ 01

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

211 එස.් ෂසරෝමි මිය රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

ස ෝරතීවු ේත

ඉඩම් හා දිස්ත්රික්  

සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය, 

කේමුසණ්

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම් වලින් ස ොරතීවු ේත, ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී, අභියාචක 

ඉේලුම් කර ඇති සසේවා ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයක් 

සවත  අභියාචකට ස්ථාන මාරුවක් ලබා 

දීම.

212 ආර්.ඩී.සක්. මාරසිංහ 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. III බුේධශාසන 

අමාතාිංශය, සකො ඹ 
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සමෝටර් රථ ප්රවාහන 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

213 ඩබ්.ඩී.එම්. සබොසේජු 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. III විදුලි සිංසේශ හා 

ඩිජිටේ යටිතල 

 හසුකම් 

අමාතාිංශය, සකො ඹ 

- 03

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් විදුලි සිංසේශ හා ඩිජිටේ 

යටිතල  හසුකම් අමාතාිංශය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

වරාය හා නාවික අමාතාිංශසේ  වතින 

පුරප් ාඩුවක් සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

214 එම්.ඒ.එම්. යහියා මිය රා.ක.ස.සසේ. I ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

කාේතාන්කුඩි

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, මන්මුසන් 

බටහිර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

215 එන්. රගුකරන් මයා රා.ක.ස.සසේ. II ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, මන්මුසන් 

උතර

කලා  වාරිමාර්ග 

අධක්ෂ කාර්යාලය, 

මඩකලපුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

216 සේ.සක්.ඩී.එන්. 

තිලකරේන මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 02

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය,       

සකො ඹ 12

ස්ථාන මාරු චක්රය 2018.06.17 දින සට 

ක්රියාේමක කිරීම.

217 ආර්.ඒ.පී. කුමාරි මිය රා.ක.ස.සසේ. 11 ශ්රි ලිංකා සර්ගු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 01

කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 05

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු 

චක්රය ක්රියාේමක කිරීම සහ අභියාචක 

2018.04.12 දින සට මදුරාවල ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත ස්ථාන මාරු 

කිරීම.

218 පී.එච්.එස.්ඩී. රණසිංහ 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 කම්කරු කාර්යාලය, 

වරකාස ොල

ප්රසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, වරකාස ොල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

219 ඩබ්.සක්.එස.් 

මේකාන්ති මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 සසෞඛ ස ෝෂණ හා 

සේශීය වවෙ 

අමාතාිංශය, සකො ඹ 
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දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය -ගම් හ

ස්ථාන මාරුවීම අවලංගු කිරීම.

220 ජී.එේ.ටී.එම්. 

රේනායක මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 ආගමන විගමන 

ප්රාසේශීය කාර්යාලය, 

වවුනියාව

සගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

වවුනියාව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරිම.

221 බී.සී.පී. සරිසසේන මයා රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, ගේගමුව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

222 ඒ.එච්.එම්.ඩබ්. 

පුෂ් කුමාරි මිය

රා.ක.ස.සසේ. I  නිසයෝජ ස ොලිස් ති 

කාර්යාලය, පුේතලම

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් නිර්සේශ කර ඇති 

 රිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු 

සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසේ 

පුේතලම නිසයෝජ ස ොලිස් ති 

කාර්යාලය සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා 

දී අභියාචක ඉේලීම් කර ඇති සසේවා 

ස්ථාන වලින් පුරප් ාඩු  වතින සසේවා 

ස්ථානයකට ස්ථාන මාරුවක් ලබා දීම.

223 ආර්.සක්.වී.අයි. 

සහේරේ මිය

රා.ක.ස.සසේ. I මාෙම්ස  ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය

නාේතන්ඩිය ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් ස්ථාන 

මාරුවීම අවලිංගු කර 

ඇත)

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් මාෙම්සප්, ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය  සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

නාේතණ්ඩිය ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලසේ  වතින පුරප් ාඩුවක් 

සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

224 සක්.එේ.එන්. 

දිසානායක සමය

රා.ක.ස. I අභන්තර කටයුත 

වයඹ සිංවර්ධන හා 

සිංස්කෘතික කටයුත 

අමාතාිංශය, 

බේතරමුේල

කම්කරු 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

225 අයි. සවාකරන් මයා රා.ක.ස. I ජනසේඛන හා සිංඛා 

සේඛන අිංශය,  

ත්රිකුණාමලය

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

226 ආර්.ජී.සී.පී.සක්. 

සුබසිංහ මයා

රා.ක.ස.සසේ. III අ නයන කෘෂිකර්ම 

 ර්සේෂණ 

මධස්ථානය, මාතසේ

විගණන උ  

කාර්යාලය, මාතසේ

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් මාතසේ, විගණන උ  

කාර්යාලය සවත නිලධරයකු ලබා දී 

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාේමක කිරීම 

සහ අභියාචකට මහනුවර නගරයට 

ආසන්න පුරප් ාඩු  වතින සසේවා 

ස්ථානයක් සවත   ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

227 එම්.සී. පීරිස් මිය රා.ක.ස.සසේ. 11 ප්රාසේශී වාරිමාර්ග 

ඉිංජිසන්රු කාර්යාලය 

, තිසස්මහාරාමය

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය , 

ලුණුගම්සවසහර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම  සහ

ඉදිරියේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවාගැනීම්වලින් තිසස්මහාරාම 

වාරිමාර්ග ඉංජියන්රු කාර්යාලය යවත 

නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රයේ 

එම්.එච්.චිත්රලතා මහත්මියට එම 

කාර්යලය යවත ලබා දී තිබූ  (යසේවක 

අංක 015028) ස්ථාන මාරුවීම අවලංගු 

කිරීම

228 ඊ.එම්.එන්.එස.් 

ඒකනායක මයා

රා.ක.ස.සසේ. 1 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, 

මේලවපිටිය

මලියසේව බාලිකා 

විොලය, කුරුණෑගල

ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මක වන දිනය 

2018.07.02 දින දක්වා දීර්ඝ කිරීම,  

ස්ථාන මාරු යසේවක අංක 019314 

යටයත් නම සඳහන් 

ඩබ්.එන්.ජී.වර්ණකුලසූරිය මහත්මියට 

කුරුණෑගල නගරයේ පිහිටි පුරප්පාඩු 

පවතින යසේවා ස්ථානයක් යවත ස්ථාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම සහ ඉදිරියේ දී සිදු 

කිරීමට නියමිත නව බඳවා ගැනීම්වලින් 

වීරඹුයගදර ප්රායේශීය යේකම් 

කාර්යාලය යවත නිලධරයකු ලබා දී 

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම.

229 අයි.ඩී. ලලිතා මිය රා.ක.ස.සසේ. 1 සේශීය ආොයම් 

ප්රාසේශීය කාර්යාලය 

ගාේල

ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, ඇේපිටිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

230 ඩබ්.ඒ.ජී. දිේරුක්ෂි 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 ඉඩම් සරජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලය,රේනපුර

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

231 සේ.ඒ.වී. ලක්ෂිකා 

සමය

රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, ගේගමුව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

232 ඩබ්.ඒ.ඩී. තරිංගනි 

සමය

රා.ක.ස.සසේ. III ගේගමුව ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

233 එේ.සක්.ජී.ඩබ්. 

ප්ර සාදිනී මිය

රා.ක.ස.සසේ. II  ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය, ගේගමුව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම්වලින් ගේගමුව ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචකට 

මහනුවර නගරයට ආසන්නව පිහිටි  

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයක් 

සවත   ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

234 එච්.එම්.ඩී. කුමාරි මිය රා.ක.ස.සසේ. I ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය - 

ගඟවටසකෝරස ේ.

ජාතික අධා න විො 

පීඨය, සප්රාසෙණිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

235 එේ.ඒ.ඒ. ප්රියෙර්ශනී 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. II ර/ ඇහැලියසගොඩ 

මධ මහා විොලය - 

ඇහැලියසගොඩ.

කෘෂිකර්ම විොලය 

කරපිිංච - කුරුවිට.

ස්ථාන මාරු චක්රය එසලසම ක්රියාේමක 

කිරීම හා ඉන් සුව ඒ.සසේ.අ.ජ. විසන් 

නිර්සේශ කර ඇති  රිදි සුහෙ  ස්ථාන 

මාරු යටසේ අභියාචකට සහනයක් 

සැලසීම.

236 සී.සක්. ෙ සේවා 

සමනවිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 වාරිමාර්ග ඉිංජිසන්රු 

කාරියාලය, නුවරඑළිය

නිසයෝජ කෘෂිකර්ම 

අධක්ෂ (බීජ) 

කාර්යාලය, නුවරඑළිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

237 එස.්සේ. මීසෙණිය මයා රා.ක.ස.සසේ. 1 මහවැලි ජාතික 

අධා න විොපීඨය, 

ස ොේසගොේල

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

238 යූ.ජී.සක්. සසේනාරේන 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 දිස්ත්රික් මිනින්සෙෝරු 

කාර්යාලය, කළුතර

දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, කළුතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

239 සී.ටී. ආරියවිංශ මිය රා.ක.ස.සසේ. 11 කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුත අමාතාිංශය, 

සකො ඹ - 03

ස ොලිස ්මූලස්ථානය, 

සකො ඹ 01

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ්ථානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භාසේ තීරණය

240 එේ.පී.එේ. සර්ණුකා 

ස සර්රා මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1  සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව 

මහරගම (බටහිර) 

නගර  කාර්යාලය

ආයුර්සේෙ 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

නාවින්න, මහරගම

අභියාචක සවත ආයුර්සේෙ 

සෙ ාර්තසම්න්තව සවත ලබා දී ඇති 

ස්ථාන මාරුවීම අවලිංගු කර අභියාචක 

ඉේලුම් කර ඇති සසේවා ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින (ප්රිය මනා  සනොවන) 

සසේවා ස්ථානයක් සවත අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම. 

241 එස.්එච්.ඒ.එස.් 

සමරසකෝන් මිය

රා.ක.ස. III ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය,  ලුගස්වැව

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ගැනීම් වලින්   ලුගස්වැව, ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී, අභියාචක 

ඉේලුම් කර ඇති සසේවා ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින සසේවා ස්ථානයක් 

සවත  අභියාචකට ස්ථාන මාරුවක් ලබා 

දීම.

242 ඒ.යු.පී.ෙ සේවා මිය රා.ක.ස.සසේ. 11 ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය , නාඋල

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ස්වසේශ කටයුත අමාතාිංශ 

සේකම්සේ 2017.11.29 දිනැති ලිපිය 

මගින් අභියාචක වහාම ක්රියාේමක වන 

 රිදි  න්නල ප්රාසේශීය  සේකම් 

කාර්යාලය සවත ස්ථාන මාරු කර ඇති 

බැවින් අභියාචනය ප්රතික්සෂේ  කිරීම.

243 ඩබ්.ඩී.එස.්ඩී.සක්. 

වික්රමරේන මිය

රා.ක.ස.සසේ. 1 ස ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, ගේකිස්ස

සේශීය ආොයම් 

සෙ ාර්තසම්න්තව, 

සකො ඹ - 02

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

244 එස.්ඒ.ඩී.පී. 

මසනෝරිකා මිය

රා.ක.ස.සසේ. 11 මුෙේ හා ජනමාධ 

අමාතාිංශය, 

සකො ඹ - 01

දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, 

මැෙ සකො ඹ

අභියාචකසේ ස්ථාන මාරුවීම වසරකින් 

දීර්ඝ කිරීම සහ ඉදිරිසේදී සදු කිරීමට 

නියමිත නව බඳවා ගැනීම්වලින් මැෙ 

සකො ඹ දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාලය 

සවත  නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු 

චක්රය ක්රියාේමක කිරීම.


